COM PUC DONAR SUPORT
A LES PERSONES REFUGIADES ?
Davant la crisi migratòria protagonitzada per les persones que fugen de les zones en conflicte de
l’àrea mediterrània, especialment de Síria, molts ciutadans i moltes ciutadanes es fan aquesta
pregunta.
A continuació apuntem algunes de les organitzacions que ja estan treballant en l’ajuda
humanitària, assistència i atenció a les persones refugiades.



Comitè Català de l’ACNUR: Aquesta associació que dona suport a l’Agencia de les
Nacions Unides especialitzada en la protecció i l’assistència a les persones refugiades arreu del
món, està treballant des de fa anys tant als països emissors de refugiats, als primers països
d’acollida, així com a les zones per on transiten els refugiats.
Les persones interessades en fer aportacions econòmiques a títol particular poden fer servir
els següents canals:
Comptes bancaris:
o La Caixa - ES52 2100 3317 1722 0011 5580
o BBVA - ES56 0182 9260 6102 0003 5290
SMS: envia ACNUR al 28014 - Donació íntegra de 1,20 €. (Vàlid per a Movistar, Vodafone i
Orange).
Telèfon: 902 218 218
http://www.eacnur.org



FARMAMUNDI:
Farmamundi, junt amb l'ONG IDC-Sèrbia, està actuant a la frontera entre Sèrbia i Hongria, a les
localitats de Kanjiža i Subotica on, en les últimes setmanes han arribat entre 1.000 i 1.500
persones refugiades al dia, moltes d'elles menors sense acompanyament. FM contribueix així a
cobrir les necessitats bàsiques de les persones refugiades i en trànsit de la zona, distribuint
aliments, kits higiènics i d'aixopluc davant l'arribada de la tardor.
Mitjançant el Fons d'Ajut Humanitari i d'Emergència al qual pertany l'Ajuntament de
Vilafranca, Farmamundi està donant també suport en origen, a les persones que es troben
atrapades en els camps de refugiats a la capital de Síria, Damasc, qui estan patint des de fa
mesos les conseqüències de la guerra en el país.
http://www.farmaceuticosmundi.org/farmamundi/donaciones.php

COM PUC DONAR SUPORT
A LES PERSONES REFUGIADES ?
 CREU ROJA
Les principals actuacions que s’estan realitzant per Creu Rojas a nivell internacional han estat:
fer una crida d’emergència per recaptar fons i seguir treballant en els següents programes:
allotjament i assentaments (i articles domèstics); seguretat alimentària i nutrició; restabliment
de vincles familiars; recolzament en aspectes de salut i cures; suport psicosocial; aigua,
sanejament i promoció de la higiene. Alhora s’està treballant juntament amb administracions i
entitats de les localitats receptores per establir un pla d’acollida integral pels refugiats.
Es poden fer aportacions a través dels següents canals:
Comptes bancaris:
o BBVA: ES92 0182 - 2370 - 46 - 0010022227
o BANC SABADELL: ES31 0081 - 5232 - 28 - 0001084716
o BANKINTER: ES75 0128 - 0010 - 97 - 0100121395
o BANKIA: ES65 2038 - 1848 - 38 - 6000359544
o LA CAIXA: ES28 2100 - 0600 - 85 - 0201960066
o BANCO POPULAR: ES29 0075 - 0001 - 89 - 0600222267
o BANCO SANTANDER ES44 0049 - 0001 - 53 – 2110022225
SMS:
o Envia “AYUDA” al 28092, import íntegre del missatge 1,2€ per a Creu Roja
o Envia “AYUDA” al 38088, import íntegre del missatge 3€ per a Creu Roja
o Envia “AYUDA” al 38092, import íntegre del missatge 6€ per a Creu Roja
Telèfon: 902 22 22 92
http://www.cruzroja.es

